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Histolith® Reparaturspachtel-Innen
Реверсивна шпаклівка для штукатурення внутрішніх
поверхонь.

Опис продукту

Для тонкого шпаклювання та усунення дефектів штукатурки на внутрішніх поверхнях. Може
застосовуватися для бетону, а також для шпаклювання гіпсових плит. Підходить також для
вирівнювання структурних штукатурок і склошпалер.

Сфера застосування

■ легка шпатлювальна маса, дуже економічна
■ легко наноситься
■ створює гладку поверхню
■ гарне заповнення
■ повністю знімається
■ висока проникність для водяної пари, величина sd ок. 1 мм, товщина шару 0,03 мм
■ рівень рН бл. 8,5

Властивості

Мінеральні компоненти з вмістом органічних частинок < 3 %Доступні моделі

16 кгУпаковка/Розмір тари

Натуральний білийКолірні відтінки

У зв'язку з використанням натуральних наповнювачів можливі відмінності колірного відтінку. Є
можливість самостійного тонування за допомогою повнотонових фарб AVA, що додаються в
кількості не більше 5%. Заводське тонування в пастельні тони можливе за запитом.

МатоваСтупінь глянцю

В прохолодному, захищеному від морозу місці.Зберігання

Застосування

Поверхні повинні бути міцними, сухими, без забруднень і розділяючих речовин, володіти
здатністю до навантажень.

Придатні основи

Старі штукатурки класу розчинів P I, P II і P III:
Ретельно очистити поверхню. Видалити неміцні шари.
Штукатурки з піщаним осипом на поверхні зміцнити ґрунтовкою Histolith® Spezialgrundierung.

Підготовка основи

Старі покриття зі здатністю до навантажень:
Ретельно очистити поверхню.
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Гіпсові (гіпсокартонні) плити:
Для армування оформлених / скошених швів між плитами можна використовувати Histolith®
Reparaturspachtel-Innen з армуючими стрічками (звичайною стрічкою для ремонту швів).
Нанести матеріал в заглиблення шва, вкласти армуючу стрічку, притиснути і ще раз покрити
Histolith® Reparaturspachtel-Innen.
Шви шириною більше 3 мм необхідно попередньо заповнити. При цьому слід враховувати, що
шпаклювати стики можна тільки після припинення руйнування, викликаного впливом
температури або вологи (див. DIN 18 181, пункт 5).

Гіпсові штукатурки класу розчинів P IV:
М'які гіпсові штукатурки зміцнити ґрунтовкою Histolith® Spezialgrundierung.

Старі покриття стін зі склотканини:
Попередньо змити поверхню.

Ретельно перемішати вміст ємкості.Підготовка матеріалу

Наноситься кельмою з нержавіючої сталі і відразу ж вирівнюється. Додатково можливе
нанесення Capadecor AkkordVlies-SP. Після висихання змочити поверхню водою і затерти
войлоком або відшліфувати в сухому вигляді.

Метод нанесення

бл. 1,2 кг/м² на 1 мм товщини шару.Витрата

Нижня межа температури при нанесенні покриття:
+5°C для поверхні та циркуляційного повітря. При шпатлюванні швів між гіпсовими плитами
потрібна мінімальна температура для поврхні та циркуляційного повітря + 10°C.

Умови застосування

Залежно від температури і відносної вологості повітря бл. 12-48 годинПеріод висихання

Відразу після використання промити водою.Очищення інструментів

Histolith® Reparaturspachtel-Innen не підходить для використання у вологих приміщеннях. На
щільних, слабо вбираючих поверхнях можуть утворитися дрібні повітряні бульбашки. Через
деякий час, необхідний для відводу повітря, їх можна видалити за допомогою повторного
вирівнювання поверхні.

Вказівки

Примітки

■ Зберігати в недоступному для дітей місці.
■ При потраплянні в очі відразу промити водою.
■ Не допускати потраплянні в каналізацію, водойми або в ґрунт.

Зверніть увагу (Станом на момент
друку)

■ На повторну переробку здавати тільки порожні ємності.
■ Рідкі матеріали можна утилізувати як відходи фарб на водній основі.
■ Засохлі залишки матеріалу - як затверділі фарби або як побутові відходи.
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